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Ocena wytrzyma³oœci na œciskanie próbek porowatego polipropylenu
Streszczenie — Scharakteryzowano proces porowania oraz wybrane w³aœciwoœci u¿ytkowe tworzyw termoplastycznych. Okreœlano cechy wytrzyma³oœciowe próbek polipropylenu (PP) wykonanych metod¹ wtryskiwania z jednoczesnym porowaniem chemicznymi poroforami o endotermicznym charakterze rozk³adu, w zakresie 0—2 % mas. zawartoœci œrodka poruj¹cego. Próbki
o wymiarach h = 30 mm i F = 20 mm poddawano obci¹¿eniom œciskaj¹cym na maszynie wytrzyma³oœciowej w warunkach ci¹g³ego obci¹¿ania i odci¹¿ania próbki w przedziale 0—30 kN („podwójna rampa”) oraz obci¹¿ania stopniowanego co 5 kN z przetrzymaniem czasowym (w zakresie 0—25 kN). W³aœciwoœci u¿ytkowe wybranych tworzyw oceniano na podstawie wykresów œciskania w uk³adzie naprê¿enie-odkszta³cenie oraz wyznaczonych zale¿noœci: odkszta³cenia œciskanych próbek od wartoœci obci¹¿enia statycznego w warunkach zmiennego dozowania poroforu,
modu³u Younga przy œciskaniu od zawartoœci poroforu, a tak¿e pracy przy œciskaniu próbek porowatych od zawartoœci poroforu. Okreœlono ponadto wp³yw zmiennych stopni wzrastaj¹cego obci¹¿ania i odci¹¿ania próbek na odkszta³cenie wzglêdne porowatego PP.
S³owa kluczowe: porowanie, œciskanie tworzyw, wtryskiwanie próbek porowatych, w³aœciwoœci
u¿ytkowe tworzyw porowatych.
STUDIES ON THE MECHANICAL PROPERTIES IN COMPRESSION OF POROUS POLYPROPYLENE
Summary — Studies on the blow molding processing and selected compression properties of thermoplastic polymers have been presented. The compression strength of polypropylene (PP) obtained in the extrusion blow molding process with 0 ÷ 2 wt. % content of blow agents of endothermic
decomposition character has been determined (Fig. 5). Samples of dimensions h — 30 mm and F —
20 mm, (Figs. 1 and 2) were subjected to compression in a test apparatus (Fig. 3) under steady loading/unloading cycles (dual ramp) in the 0 ÷ 30 kN range and also in a stepwise loading/unloading
procedure (every 5 kN with breaks) in the 0 ÷ 25 kN range (Fig. 4). The performance of selected
polymeric products were determined on the basis of stress/strain curves and the following determined relations: the dependence of strain of the studied samples on the static load values obtained
for various amounts of blowing agent feed (Figs. 6—11), Young’s compressive modulus on the
amount of blowing agent (Fig. 12) and also work done during the compression on the amount of
blowing agent (Fig. 13). The dependence of the relative deformation of porous PP on the increase in
values of the parameters of steady loading/unloading cycles was also determined.
Keywords: blow molding processing, polymer compression, extrusion blow molding, porous
polymer performance indices.

Powszechnie stosowan¹ operacj¹ w przetwórstwie
tworzyw polimerowych jest proces modyfikacji ich w³aœciwoœci przetwórczych i u¿ytkowych. Obserwowany
obecnie postêp w tej dziedzinie wi¹¿e siê z wprowadzaniem nowych sposobów modyfikowania tworzyw, polegaj¹cych czêsto na zamianie struktury jednorodnej na porowat¹. Uzyskana w taki sposób mniejsza gêstoœæ mateUniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy, Instytut Technik Wytwarzania, ul. Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz.
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ria³u skutkuje jego odmiennymi w³aœciwoœciami przetwórczymi i u¿ytkowymi [1—17]. Zalet¹ wspó³czesnych
technologii porowania materia³ów polimerowych jest
mo¿liwoœæ wytworzenia struktury porowatej zarówno
w przypadku wiêkszoœci znanych w przetwórstwie tworzyw, jak i za pomoc¹ wszystkich powszechnie wykorzystywanych metod przetwórstwa (wtryskiwania, wyt³aczania, wyt³aczania z rozdmuchiwaniem, formowania
rotacyjnego itd.). Wa¿nym kierunkiem rozwoju technik
porowania jest porowanie cienkoœciennych elementów
konstrukcyjnych oraz otrzymywanie struktury gradientowej o zmiennym stopniu porowania wzd³u¿ wybranego przekroju, charakterystycznej g³ównie dla poroforów
o endotermicznym charakterze rozk³adu. Obecnie w
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wielu oœrodkach naukowych w kraju i zagranic¹, a tak¿e
w firmach produkuj¹cych œrodki poruj¹ce, trwaj¹ prace
zmierzaj¹ce do rozwoju technologii porowania [4, 6, 8,
12, 14, 18, 19].
Zwiêkszenie obszaru zastosowañ tworzyw porowatych w wielu dziedzinach, wytwarzanie nowych tworzyw oraz mo¿liwoœæ ich porowania powoduj¹, ¿e istnieje potrzeba prowadzenia badañ wybranych w³aœciwoœci
przetwórczych, jak równie¿ opracowania metodyki takich badañ, pozwalaj¹cej na przewidywanie zachowania
siê materia³ów porowatych w wybranych warunkach
u¿ytkowania [4, 17, 20—22].
CHARAKTERYSTYKA POROWANIA I W£AŒCIWOŒCI
U¯YTKOWE TWORZYW POROWATYCH

Dynamiczny wzrost produkcji i zastosowañ tworzyw
porowatych jest konsekwencj¹, z jednej strony, rozwoju
in¿ynierii materia³owej tworzyw polimerowych, a z drugiej, ci¹g³ego doskonalenia technik ich przetwórstwa.
Z analizy stanu wiedzy i techniki wynika, ¿e gêstoœæ jest
jednym z wa¿niejszych kryteriów doboru materia³owych
cech konstrukcyjnych wytworów z tworzyw [1, 2, 4, 16,
17, 23]. Powszechna tendencja do zmniejszania masy
wytworów dotyczy zarówno uk³adów z³o¿onych (np.
pojazdów), jak i stosunkowo prostych, np. opakowañ lub
elementów wykoñczeniowych w budownictwie. Czêsto
wi¹¿e siê ona z dzia³aniami zmierzaj¹cymi do zmniejszenia kosztów budowy i eksploatacji maszyn oraz
urz¹dzeñ.
Tworzywa termoplastyczne mog¹ byæ porowane za
pomoc¹ chemicznych b¹dŸ fizycznych œrodków porotwórczych [2, 4, 6, 7, 11, 19, 24], a przetwarzaniu z jednoczesnym porowaniem mo¿na poddawaæ tworzywa zarówno amorficzne, jak i czêœciowo krystaliczne. Mianem
poroforów okreœla siê sta³e zwi¹zki organiczne lub nieorganiczne wydzielaj¹ce gazy w wyniku rozk³adu. Powstaj¹ce w takiej reakcji pozosta³oœci dzia³aj¹ jako aktywne
œrodki wspomagaj¹ce powstawanie j¹der komórkowych
(tzw. zarodkowanie), przyczyniaj¹c siê do utworzenia
drobniejszej struktury komórkowej oraz lepszej rozpuszczalnoœci gazów w tworzywie.
Najczêœciej stosowane chemiczne œrodki porotwórcze
i ich charakterystykê umo¿liwiaj¹c¹ ich dobór w zale¿noœci od w³aœciwoœci u¿ytkowych wytworów, przedstawiono, m.in. w pracach [4, 11, 19]. Jednym z omawianych
przypadków jest wykorzystanie techniki porowania do
wyrobów cienkoœciennych, usuwanie oraz redukcja zapadniêæ oraz naprê¿eñ wewnêtrznych.
Charakterystyka poroforów polega przede wszystkim na wyznaczaniu temperatury pocz¹tku i koñca rozk³adu a tak¿e iloœci wydzielaj¹cego siê gazu. Rodzaj
i iloœæ u¿ytych œrodków porotwórczych determinuj¹ wybór metody porowania, maj¹ równie¿ wp³yw na koñcow¹ gêstoœæ porowanego tworzywa. W celu uzyskania
wysokiego stopnia porowania wykorzystuje siê porofory
fizyczne, chemiczne œrodki porotwórcze znajduj¹ nato-
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miast zastosowanie wówczas, gdy wa¿ne jest utrzymanie
niskiego poziomu nak³adów na wyposa¿enie techniczne
i maszyny (niezbêdne do realizacji procesu technologicznego). Porofory dodaje siê do tworzywa najczêœciej
w postaci koncentratów (5—70 %) lub proszku [4, 25, 26].
Istotn¹ cech¹ procesów porowania jest mo¿liwoœæ regulowania gêstoœci porowanych materia³ów, wielkoœci
i jednorodnoœci porów, a tak¿e, w zale¿noœci od iloœci
i rodzaju u¿ytego œrodka poruj¹cego oraz podatnoœci polimeru na porowanie, mo¿liwoœæ wytwarzania struktur
gradientowych [4, 12, 16, 22, 27—29]. Jednorodnoœæ
struktury porowatej mo¿na oceniæ stosuj¹c, m.in. komputerow¹ analizê obrazu, za pomoc¹ której wyznacza siê
szereg parametrów gometrycznych opisuj¹cych przestrzenne uporz¹dkowanie poszczególnych porów (np.
powierzchniê jednostkow¹ porów i ich jednostkowy obwód, odleg³oœæ od osi symetrii, udzia³ powierzchni porów i inne) [4, 28].
Jako pierwsze, porowaniu poddawano nastêpuj¹ce
tworzywa wielkocz¹steczkowe: ¿ywicê fenolowo-formaldehydow¹ (FF), polistyren (PS), poliuretan (PUR),
poli(chlorek winylu) (PVC) oraz ¿ywicê mocznikowo-formaldehydow¹ (MF). W ostatnich latach powszechnie przeprowadza siê tak¿e porowanie zarówno
polietylenu, jak i polipropylenu, a pojawienie siê nowych
œrodków porotwórczych, o wy¿szych wartoœciach temperatury rozk³adu, umo¿liwia stosowanie tej techniki
w odniesieniu do ca³ej grupy tworzyw konstrukcyjnych
[poliamidu (PA), poliwêglanu (PC), poli(tereftalanu etylenu) (PET) itd.] [1, 4, 24].
Materia³y porowate, dziêki swojej komórkowej strukturze i bardzo dobrym w³aœciwoœciom izolacyjnym, znalaz³y szerokie zastosowanie w budownictwie, ch³odnictwie i produkcji opakowañ. Ma³a gêstoœæ w po³¹czeniu
z du¿ymi wskaŸnikami wytrzyma³oœciowymi predestynuje tworzywa porowate do produkcji lekkich a zarazem
wytrzyma³ych konstrukcji noœnych oraz wykoñczeniowych (dekoracyjnych) [1, 23, 30].
Wytrzyma³oœæ elementów o strukturze porowatej zale¿y od gêstoœci materia³u, któr¹, jak ju¿ wspomniano,
mo¿na regulowaæ w szerokim zakresie. Z badañ wytrzyma³oœci porowatego PP w zale¿noœci od iloœci poroforu
i warunków przetwórstwa [1, 2, 4, 16, 17, 19, 20, 24, 25]
wynika, ¿e ni¿sza temperatura narzêdzia powoduje
szybsze ch³odzenie elementów kszta³towanych w formie, dziêki temu tworzy siê grubszy lity naskórek ograniczaj¹cy dyfuzjê gazu w kierunku warstwy wierzchniej.
W przypadku, gdy iloœæ dozowanego poroforu wynosi
0,5 % w strukturze powstaj¹ pojedyncze pory, które dzia³aj¹c jak karb, przyczyniaj¹ siê do spadku wartoœci, m.in.
udarnoœci [26]. Wzrost udzia³u poroforu w tworzywie
powoduje zagêszczenie porów, jest tak¿e przyczyn¹
zmniejszenia œredniej œrednicy porów (powstaje struktura drobnokomórkowa). Wiêksza iloœæ porów o mniejszych wymiarach, jak równie¿ ich równomierny rozk³ad
mog¹ wp³ywaæ na wzrost wyd³u¿enia z jednoczesnym
niewielkim spadkiem wytrzyma³oœci przy rozci¹ganiu.
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Przygotowanie próbek

W materia³ach konstrukcyjnych podczas œciskania zachodz¹ zjawiska odmienne od tych, które charakteryzuj¹
ich rozci¹ganie (inne typy prze³omów) [1, 6].
Celem naszej pracy by³a ocena wytrzyma³oœci na œciskanie próbek porowatych i wyznaczenie ich podatnoœci

A

B

Do badañ wytrzyma³oœci na œciskanie przygotowano,
zgodnie z PN-93/C-90071, metod¹ wtryskiwania, próbki
o przekroju wzd³u¿nym cylindrycznym: F 20 mm i d³u-

C

D

E

Rys. 1. Próbki A32, B332, C32, D32 i E32 z serii badañ w³aœciwych, gdzie: A — materia³ lity 0 % poroforu (wysokoœæ próbki
30 mm — maks. wartoœæ obci¹¿enia 25 kN), B — zawartoœæ poroforu 0,5 %, C — zawartoœæ poroforu 1,0 %, D — zawartoœæ poroforu 1,5 %, E — zawartoœæ poroforu 2,0 %
Fig. 1. Samples A32, B332, C32, D32 and E32 for the series of compression tests [sample height (h) = 30 mm and maximum loading = 25 kN]. A, B, C, D and E correspond to blowing agent contents of 0, 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 wt. %, respectively

na odkszta³canie w zmiennych warunkach procesu
przetwórstwa i porowania.
CZÊŒÆ DOŒWIADCZALNA

Materia³y
Do wytworzenia (metod¹ wtryskiwania) elementów
konstrukcyjnych, s³u¿¹cych do badañ wytrzyma³oœci na
œciskanie, stosowano:
— PP Moplen w postaci granulatu, firmy Basell Orlen
Polyolefins;
— porofor CF 40E w postaci granulatu o endotermicznym charakterze rozk³adu (temperatura rozk³adu powy¿ej 150 °C), firmy Clariant, Niemcy.

goœci l = 30 mm (rys. 1). Wycinano je z cylindrycznej czêœci wtryskiwanego elementu konstrukcyjnego, przedstawionego na rys. 2. Przekrój poprzeczny próbek charakteryzowa³ siê struktur¹ gradientow¹ z widocznym litym
naskórkiem gruboœci ok. 1 mm (na czêœci cylindrycznej).
Œrednia œrednica pora w materiale otrzymanym z zastosowaniem 0,5 % poroforu wynosi³a 0,502 mm (stosunek
d³ugoœci lmaks. do lmin. = 1,45) a 0,16 mm, gdy udzia³ poroforu wynosi³ 2 % (stosunek d³ugoœci lmaks. do lmin. pora
1,52) [4, 26].

Wyznaczanie charakterystyki poroforu
Charakterystykê stosowanego w badaniach poroforu
wyznaczano wykorzystuj¹c stacjonarne, zasilane z sieci
jednofazowej i przeznaczone do pracy w warunkach laboratoryjnych stanowisko pomiarowe oraz metodykê
opisan¹ w [26, 27]. Stanowisko umo¿liwia regulacjê temperatury do 250 ± 5 °C. W prezentowanej pracy stosowano zakres temperatury 100—230 °C i szybkoœæ grzania
5 °C/5 min. Wyniki pomiarów uzyskano w postaci odczytu wskazañ manometru (0—1 MPa).
W przypadku wybranych poroforów mo¿na wyznaczyæ temperaturê pocz¹tku i koñca rozk³adu, co pozwala
na dostosowanie, uzale¿nionych od rodzaju tworzywa,
parametrów procesu przetwórstwa. Z przebiegu charakterystyk przetwórczych poroforów [26] wynika wyraŸna
ró¿nica w charakterze rozk³adu poroforów endo- i egzotermicznych.

Rys. 2. Element konstrukcyjny wykorzystany do przygotowania próbek do œciskania (zawartoœæ poroforu 2 % mas.): przekrój poprzeczny (a), wzd³u¿ny w osi symetrii (b), przekrój
w p³aszczyŸnie równoleg³ej do osi symetrii (c)
Fig. 2. Component of the pressure apparatus used in the preparation of samples for pressure studies (2.0 wt. % of blowing
agent): (a) — cross-section, (b) — longitudinal cross-section at
the axis, (c) — longitudinal cross-section parallel to axis
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Parametry procesu wtryskiwania realizowanego za
pomoc¹ wtryskarki ENGEL (model VC330/80Tech) by³y
nastêpuj¹ce: temperatura formy 40 °C; profil temperatury uk³adu uplastyczniaj¹cego: I — 210 °C, II — 210 °C, III
— 200 °C, IV — 195 °C, V — 190 °C, VI — 80 °C; czas ch³odzenia formy 30 s; ciœnienie docisku 5 MPa; czas docisku
5 s.

badania wykorzystuj¹ce sterowanie si³¹ — próbki obci¹¿ano si³¹ w zakresie 5—25 kN (piêæ stopni obci¹¿enia),
a obci¹¿enie to mia³o charakter „podwójnej rampy”
z przetrzymaniem czasowym (rys. 4, krzywa 2).
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Wybór poroforu
Stanowisko badawcze
Na rysunku 3 przedstawiono stanowisko badawcze
— maszynê wytrzyma³oœciow¹ Instron 8501 — na któ-

W zastosowanym zakresie pomiaru (100—230 °C)
uzyskano informacjê o zachowaniu siê poroforów podczas ogrzewania w przetwórstwie. Na rysunku 5 przed-

Rys. 3. Maszyna wytrzyma³oœciowa Instron 8501 z próbk¹ œciskan¹
Fig. 3. Instron 8501 universal testing machine with compressed tested sample

Warunki i program badañ
Œciskano próbki walcowe z porowatego PP wzd³u¿
ich osi ze sta³¹ prêdkoœci¹, a¿ do uzyskania za³o¿onej
wartoœci si³y (w badaniach wstêpnych do okreœlonego
zmniejszenia d³ugoœci kszta³tki, b¹dŸ te¿ stopnia odkszta³cenia 50 %). Podstawy próbek by³y prostopad³e do
kierunku przy³o¿enia si³y i równoleg³e wzglêdem siebie
(z dopuszczalnym b³êdem nie wiêkszym ni¿ 0,1 % wysokoœci próbek).
Przyjêty program badañ uwzglêdnia³:
— dwa wybrane, wykorzystane przy œciskaniu elementów konstrukcyjnych, sposoby generowania obci¹¿enia;
— dobór wskaŸników do oceny efektów œciskania.
W badaniach wstêpnych zastosowano sterowanie
przemieszczeniem, przyjmuj¹c sta³¹ prêdkoœæ przesuwu
narzêdzia maszyny wytrzyma³oœciowej v = 0,05 mm/s
oraz kszta³t obci¹¿enia w postaci tzw. „podwójnej rampy” (rys. 4, krzywa 1). W badaniach podstawowych
pe³niejsz¹ analizê poszczególnych faz odkszta³cania próbek, uwzglêdniaj¹c¹ przejmowanie obci¹¿enia i odkszta³cenia przez „strukturê” porowat¹, umo¿liwi³y

stawiono charakterystykê ciœnieniow¹ trzech wstêpnie
wybranych poroforów, wykorzystywanych do porowania poliolefin. G³ównym kryterium doboru poroforów
chemicznych do przetwórstwa polipropylenu by³, podany przez producenta, zakres temperatury, w którym nas-
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Rys. 4. Schemat przebiegu obci¹¿ania i odci¹¿ania próbek w badaniach wstêpnych (1) i podstawowych (2)
Fig. 4. Schematic illustration of loading/unloading procedures
in the preliminary (1) and basic (2) tests
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Rys. 5. Charakterystyka ciœnieniowa wybranych poroforów:
1 — Egzocerol, 2 — Hydrocerol CF70, 3 — Hydrocerol CF40
(stosowany w badaniach)
Fig. 5. Pressure curves of the selected blowing agents: (1) —
Egzocerol, (2) — Hydrocerol CF70, (3) — Hydrocerol CF40
(used in the studies)
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Rys. 6. Wykres œciskania w uk³adzie naprê¿enie–odkszta³cenie
piêciu serii próbek z litego PP
Fig. 6. Compressive stress/strain curves for a series of five solid
PP samples
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Œciskanie próbek z obci¹¿eniem wzrastaj¹cym
w sposób ci¹g³y
Krzywe œciskania próbek litego PP w uk³adzie naprê¿enie-odkszta³cenie przedstawiono na rys. 6, natomiast
rys. 7 ilustruje wyniki œciskania próbek PP z udzia³em
2 % poroforu.
W badaniach wstêpnych uzyskano dobr¹ powtarzalnoœæ wyników zale¿noœci naprê¿enie/odkszta³cenie zarówno materia³u litego, jak i porowanego. Zaobserwowano wyraŸn¹ ró¿nicê w kszta³cie krzywej odkszta³cenia
wynikaj¹c¹ z wiêkszego udzia³u odkszta³ceñ sprê¿ystych przy odci¹¿ania próbek w przypadku porowatego
PP.
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Zastosowanie w badaniach œciskania wzrastaj¹cego
okresowo obci¹¿enia, zw³aszcza w przypadku tworzyw
porowatych, pozwala na analizê zjawisk zachodz¹cych
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Rys. 7. Wykres œciskania z obci¹¿eniem wzrastaj¹cym w sposób
ci¹g³y, w uk³adzie naprê¿enie-odkszta³cenie, piêciu serii próbek
PP z udzia³em 2,0 % poroforu
Fig. 7. Compressive stress/strain curves obtained in the steady
loading/unloading procedure for a series of five PP samples
with 2 wt. % of blowing agent

podczas obci¹¿ania i odkszta³cania dwóch faz (litej i gazowej) próbek.
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têpuje wydzielanie siê substancji gazowej, jej iloœæ, a tak¿e stê¿enie œrodka poruj¹cego umo¿liwiaj¹ce uzyskanie
jednorodnej mieszaniny tworzywa i gazu. Na zarejestrowanym przebiegu wydzielania siê gazu z poroforów obserwowana ró¿nica w „potencjale” gazowym Hydrocerolu CF40 (krzywa 3) i Hydrocerolu CF70 (krzywa 2) jest
zwi¹zana z udzia³em (stê¿eniem) substancji czynnej, wynosz¹cym, odpowiednio, 40 i 70 % mas. Do dalszych badañ przyjêto Hydrocerol CF40E, który umo¿liwia bardziej równomierne rozproszenie substancji poruj¹cej
w przetwarzanym polipropylenie, a profil temperaturowo-ciœnieniowy tego poroforu odpowiada temperaturze
przetwórstwa badanego PP [19] [mieszanina gazowo-polimerowa powstaje przede wszystkim w narzêdziu przetwórczym (formie wtryskowej, g³owicy), w chwili po
przejœciu tworzywa przez przewê¿kê].
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Rys. 8. Wykres œciskania w uk³adzie naprê¿enie–odkszta³cenie
piêciu serii próbek z zawartoœci¹ 0,5 % poroforu
Fig. 8. Compressive stress/strain curves for a series of five PP
samples with 0.5 wt. % of blowing agent
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Rys. 9. Wykres œciskania z obci¹¿eniem wzrastaj¹cym w sposób
okresowy, w uk³adzie naprê¿enie–odkszta³cenie, piêciu serii
próbek PP z 2,0 % zawartoœci¹ poroforu
Fig. 9. Compressive stress/strain curves obtained in the
step-wise loading/unloading procedure for a series of five PP
samples with 2 wt. % of blowing agent
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Rys. 11. Zale¿noœæ odkszta³cenia œciskanych próbek porowatego PP (z udzia³em 2,0 % poroforu) od wartoœci sta³ego obci¹¿enia statycznego
Fig. 11. Dependence of strain on steady loading for compressed
PP samples with 2.0 wt. % of blowing agent

25

Rys. 10. Zale¿noœæ odkszta³cenia œciskanych próbek porowatego PP (z udzia³em 0,5 % poroforu) od wartoœci sta³ego obci¹¿enia statycznego
Fig. 10. Dependence of strain on steady loading for compressed
PP samples with 0.5 wt. % of blowing agent

Na wykresach zale¿noœci odkszta³cenia wzglêdnego
od naprê¿eñ próbki PP z udzia³em 0,5 % poroforu (rys.
8), zaobserwowano rozrzut wartoœci odkszta³cenia (skrócenia) próbek wynikaj¹cy z niejednorodnoœci struktury
porowatej charakterystycznej dla próbek o niewielkiej
zawartoœci poroforu, a jednoczeœnie zachowan¹ du¿¹ powtarzalnoœæ wartoœci naprê¿eñ œciskaj¹cych. Taka zale¿noœæ jest widoczna równie¿ w odniesieniu do próbek PP
z wiêkszym udzia³em poroforu, np. 2 % (rys. 9). Podobnie jak w badaniach wstêpnych, tu równie¿ ma miejsce
zwiêkszony udzia³ odkszta³ceñ sprê¿ystych przy odci¹¿aniu próbek porowatego PP w porównaniu z udzia³em tych odkszta³ceñ przy odci¹¿aniu próbek tworzywa
litego.
Charakter i przebieg odkszta³ceñ (opisany równaniami matematycznymi) na poszczególnych stopniach ob-
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Rys. 12. Modu³ Younga (E) przy œciskaniu próbek z porowatego
PP w zale¿noœci od zawartoœci poroforu (E litego PP = 1168 Pa)
Fig. 12. Dependence of Young’s compressive modulus (E) of
compressed porous PP samples on the content of blowing agent
(PP solid sample E value = 1168 Pa)

ci¹¿ania próbek PP z ró¿n¹ zawartoœci¹ poroforu s¹ podobne. Najwiêksza uzyskana wartoœæ odkszta³cenia odpowiada najwy¿szemu poziomowi obci¹¿enia. Wartoœæ
odkszta³cenia wzglêdnego próbek porowatego PP z
udzia³em 2 % poroforu jest ok. 6-krotnie wiêksza ni¿ PP
z udzia³em 0,5 % poroforu (rys. 10, 11).
Zmianê wartoœci modu³u Younga (E) próbek porowatego PP w zale¿noœci od udzia³u poroforu przedstawia
rys. 12. We wszystkich przypadkach badanych próbek
porowatego PP, wartoœæ modu³u jest wiêksza ni¿ E odpowiadaj¹ca próbce tworzywa litego (E = 1168 Pa). Widaæ
wyraŸny wp³yw poziomu dozowania na wartoœæ modu³u Younga przy œciskaniu, tendencjê wzrostu — do zawartoœci poroforu wynosz¹cej 1,0 %, a nastêpnie spadku
— wraz ze wzrostem udzia³u poroforu w tworzywie. Zaobserwowano niejednorodne roz³o¿enie porów zarówno
w przekrojach poprzecznych, jak i wzd³u¿nych próbek
porowatego polipropylenu z udzia³em poroforu 0,5 %
[4, 28].
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struktury bardziej jednorodnej a wiêc i wiêkszej wartoœci
odkszta³cenia. W przypadku odci¹¿ania na poziomie
stopni 7—8, mo¿na zaobserwowaæ wiêkszy powrót sprê¿ysty próbek porowatych ni¿ litych, ró¿nica zaœ odkszta³cenia próbek porowatych i litych odci¹¿onych na
poziomie stopnia 9—10 jest proporcjonalnie wiêksza ni¿
podczas obci¹¿ania próbek.
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Rys. 13. Zale¿noœæ pracy przy œciskaniu próbek porowatego PP
od zawartoœci poroforu
Fig. 13. Dependence of work done in the compression of porous
PP samples on the content of blowing agent
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wzrost zawartoœci poroforu w tworzywie powoduje
zwiêkszenie udzia³u odkszta³cenia powrotnego, zale¿nego w du¿ej mierze od stopnia porowatoœci próbek.
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Rys. 14. Zmiany odkszta³cenia wzglêdnego próbek porowatego
PP w warunkach wzrastaj¹cego obci¹¿enia i odci¹¿enia próbek
Fig. 14. The dependence of the relative deformation of porous
PP on increasing values of the parameters of steady loading/unloading cycles was also determined

Rysunek 13 ilustruje zale¿noœæ pracy przy œciskaniu
próbek porowatego PP od zawartoœci poroforu. Najwiêksza wartoœæ pracy by³a potrzebna do œciskania próbek
z litego PP, najmniejsza zaœ w przypadku porowatego PP
z udzia³em 0,5 % poroforu, co mo¿e wskazywaæ na du¿¹
niejednorodnoœæ struktury tej próbki i wystêpowanie
w niej pojedynczych, du¿ych porów. Próbki PP z zawartoœci¹ 2 % poroforu œciskano wykonuj¹c pracê o ok. 4
razy wiêksz¹ ni¿ praca œciskania próbek z udzia³em 0,5 %
poroforu, co wynika zapewne ze wzrostu jednorodnoœci
struktury porowatej.
Zale¿noœæ odkszta³cenia od stopnia obci¹¿enia i odci¹¿enia próbek PP z uwzglêdnieniem zmiennej zawartoœci poroforu w tworzywie przedstawia rys. 14. Najmniejsza wartoœæ odkszta³cenia charakteryzuje próbkê
z udzia³em 0,5 % poroforu, zapewne wi¹¿e siê to z wystêpowaniem w strukturze tworzywa niejednorodnych,
czêsto pojedynczych porów o wiêkszych wymiarach.
Wzrost zawartoœci poroforu prowadzi do otrzymania
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